FB202W

• Draadloze muziektransmissie naar de sub-woofer middels
betrouwbare FM technologie.
• De sub-woofer benadrukt de ultra-lage tonen (30 tot 150
Hz) in een Multi Channel Home Cinema Surround Sound
opstelling en geven zo een unieke realistische beleving van
speciale effecten en overdonderende lage tonen.
• Bijgeleverde FM zender aan te sluiten op een apparaat
met sub-woofer pre-out (bijv. FR 752, MX 900, FW 7 serie
of vele mini-systemen).
• Aansturing door zender of sub-woofer pre-out.
• Instelbare kantelfrequentie.
• Vermogen van 50 W continu tot 100 W muziekpieken.
• Wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten.
• Wordt geleverd inclusief zender.
• Afmetingen (b x h x d): 235 x 310 x 450 mm.

FB202W

Draadloze (FM) actieve sub-woofer

FB202W

TYPEBESCHRIJVING
- De sub-woofer wordt gebruikt voor het benadrukken van
de laagste tonen in een stereo of multi-channel omgeving.
- Indien een audiosysteem is voorzien van een aparte
sub-woofer pre-out (FR 752, mini FW 3xx serie, mini FW
7xx serie en MX 900) dan volstaat de verbinding naar de
bijgeleverde zender.
- De sub-woofer kan worden aangestuurd middels een
FM-gemoduleerd signaal gesuperponeerd op de 433 Mhz
band.
- Het bereik voor surround en sub-woofer signalen is
10 meter en voor stereosignalen tot 100 meter.
- Interferentie wordt voorkomen door de keuze uit
7 kanalen, instelbaar op zender en ontvanger.
- De zender kan zowel surround als sub-woofer signalen
uitzenden. Desgewenst kunnen ingangssignalen verzwakt
worden (dit is nodig als de ‘overload’ LED rood oplicht).
- Het gemak van bewegingsvrijheid garandeert een goede
plaatsing.
- Om een reële benadrukking te krijgen is het aanbevolen
alle geluidsinstellingen zoals Incredible Surround, Dynamic
Bass Boost en Digital Sound Control op neutraal
respectievelijk uit te zetten.
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PRODUCTINFORMATIE
Type
Ingebouwde FM ontvanger
Vermogen
continu
muziek
Impedantie
Pre-in gevoeligheid
Regelbereik
Frequentiebereik
Luidsprekerdiameter
Volume in/uit
Gewicht
Afneembaar front
Voeding

: bassreflex
: 433,375 tot 434,500 MHz
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

50 watt
100 watt
6 ohm
300 mV via cinch
60 Hz tot 150 Hz
30 - 150 Hz
150 mm
24/32 liter
ca. 9 kg
nee
220/230V

